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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة للرعي والمراعي -2/22
 ،إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة

حتويل عادلنا: خطة التنمية ادلستدامة لعام ’’ادلعنون  22/1باختاذ اجلمعية العامة القرار  إذ ترحب
وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن ادلؤدتر الدويل  ؛من أىداف التنمية ادلستدامة 11اذلدف مبا فيها ، ‘‘3222

 اطر الووارث،منها، وإطار ِسنداي للحد من سل 12الثالث لتمويل التنمية، وال سيما الفقرة 
كانون األول/ديسمرب   33ادلؤرخ  22/326التزامها بتنفيذ قرار اجلمعية العامة  وإذ تؤكد من جديد

بشأن تنفيذ اتفاقية األمم ادلتحدة دلوافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من  3211
بأن اجلفاف والتصحر مشولتان ذلما بعد عادلي، اعرتفت فيو اجلمعية التصحر، وخباصة يف أفريقيا، والذي 

 موافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار اجلفاف، معا على عمل اجملتمع الدويل ضرورة وب
ف عرّ الذي دلؤدتر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة دلوافحة التصحر،  13/2إىل ادلقرر  وإذ تشري

حالة توون فيها كمية ونوعية موارد األراضي الالزمة لدعم وظائف ”ادلؤدتر التغلب على تدىور األراضي بأنو فيو 
النظام اإليوولوجي وخدماتو وتعزيز األمن الغذائي مستقرتني أو تتزايدان يف نطاقات زمنية وموانية وضمن نظم 

 ، “إيوولوجية زلددة
، وىي إطار اسرتاتيجي مشرتك “أفريقيا اليت نصبو إليها” ادلعنونة 3262طة عام خب ي  علماً وإذ حت

للتنمية الشاملة للجميع وادلستدامة يف أفريقيا، وإطار سياسات االحتاد األفريقي لألنشطة الرعوية يف أفريقيا: 
 ،تأمني ومحاية وحتسني حياة اجملتمعات الرعوية وسبل عيشها وحقوقها

ة السادسة للمؤدتر الوزاري األفريقي ادلعين بالبيئة ادلعقود يف إىل نتائج الدورة االستثنائي وإذ تشري
بالعمل على موافحة التصحر واجلفاف  ادلتعلق 6/4-ادلقرر د.ا  ، مبا يف ذلك3216نيسان/أبريل  يفالقاىرة 

 ،من أجل التغلب على تدىور األراضيوالفيضانات واستصالح األراضي ادلتدىورة 
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على أمهية التعاون والعمل ادلشرتك بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة واتفاقية األمم ادلتحدة  وإذ تشدد
 موافحة التصحر وتدىور األراضي،رلال دلوافحة التصحر وغريىا من االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف يف 

اإلسهام يف حتقيق النمو  يفباألمهية احليوية للنظم اإليوولوجية السليمة للمروج وادلراعي  وإذ تسلم
االقتصادي وسبل العيش القادرة على الصمود والتنمية ادلستدامة للرعي وتنظيم تدفق ادلياه واحلفاظ على استقرار 
الرتبة والتنوع البيولوجي ودعم عملية عزل الوربون والسياحة وغري ذلك من سلع وخدمات النظم اإليوولوجية، 

 ،3222افات ادلتميزة، وأن بوسعها أداء دور ىام يف إصلاز خطة عام عن أساليب احلياة والثق فضالً 
أن نسبة كبرية من سطح اليابسة مصنفة كمراع أو مروج، وأن ىذه ادلناطق األحيائية هتيمن  وإذ تدرك

على الغطاء األرضي يف البلدان ذات األراضي اجلافة والبلدان ادلتضررة من التصحر، وأن ىناك عددًا كبريًا من 
 الرعي دتارس على الصعيد العادلي،لرعاة يف العامل يعيشون يف ادلراعي وادلروج، وأن ىناك أشوااًل متعددة من ا

أن الرعي شلارسة تارخيية ترتب  بشول كبري يف كثري من البلدان بالثقافات واذلويات ب تسلموإذ 
وب األصلية واجملتمعات احمللية يف مجيع أضلاء وادلعارف التقليدية وأمناط ادلعيشة التقليدية للماليني من أبناء الشع

 التنوع البيولوجي واألمن الغذائي واإلدارة ادلستدامة للمراعي، وصون العامل، وىي أمور أسهمت يف تعزيز 
يقوم على ادلعارف األصلية واحمللية والتجربة التارخيية  دينامياً  بأن الرعي، بوصفو نظاماً  أيضاً  وإذ تسلم

يف التعايش مع الطبيعة، يواجو حتديات سلتلفة يف أضلاء العامل، مبا يف ذلك انعدام أمن حيازة األراضي، وعدم  
ونولوجيا كفاية االستثمار، والتنمية غري العادلة، وعدم كفاية مستويات اإلدلام بالقراءة والوتابة، وعدم امتالك الت

ريات غري ادلستدامة يف استخدام األراضي وادلوارد يواذلياكل األساسية ادلناسبة وتعذر الوصول إىل األسواق، والتغ
الطبيعية، وزلدودية فرص االستفادة من اخلدمات االجتماعية واإلرشادية، وأمن الرعاة واجملتمعات احمللية اليت 

 دلناخ،أمام تغري ا وازدياد اذلشاشة ،جيتازوهنا
أن اجلفاف يؤدي إىل عواقب وخيمة من حيث فقدان األرواح البشرية، وانعدام األمن  وإذ تالحظ

الغذائي، وتدىور ادلوارد الطبيعية، وترتتب عليو نتائج سلبية بالنسبة للحيوانات والنباتات، والفقر واالضطرابات 
لة األجل آخذة يف االزدياد يف عدد من االجتماعية، وأن ىناك خسائر اقتصادية فورية قصرية األجل وطوي

القطاعات االقتصادية، منها الزراعة وتربية ادلواشي ومصائد األمساك وإمدادات ادلياه والصناعة وإنتاج الطاقة 
 والسياحة،

بأن منافع اختاذ اإلجراءات دلوافحة تدىور األراضي من خالل تنفيذ أنشطة اإلدارة  وإذ تقر
رب بوثري من تواليف منع تدىور األراضي، وأن التدابري الرامية إىل موافحة تدىور ادلستدامة لألراضي ىي أك

األراضي وتعزيز استصالح األراضي ميونها أن تساعد على معاجلة التشرد القسري وعدم  االستقرار العادلي، 
، مبا يف 3222م ولذلك ينبغي إدماجها يف تدابري احلد من الفقر، من أجل إصلاز خطة التنمية ادلستدامة لعا

 ذلك أىداف التنمية ادلستدامة اليت تركز على تعزيز األمن الغذائي والتغذية،
بأمهية الرعي ادلستدام بالنسبة لعدد من الربامج الفرعية واجملاالت ادلواضيعية لربنامج  تسلم كذلكوإذ 

تحدة، وال سيما منظمة األغذية والزراعة البيئة، وإذ تقر باجلهود التعاونية اليت يبذذلا العديد من وكاالت األمم ادل
 وادلنظمات احلوومية الدولية والشركاء يف اجملتمع ادلدين،
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لبيئة إىل ادلسامهة يف تعزيز الشراكات العادلية القائمة من أجل األمم ادلتحدة لبرنامج  تدعو -1
تشجيع رؤية مشرتكة للمساحات الطبيعية القادرة على الصمود، اليت دتون اإلنسان من الصمود، وتعزيز تنسيق 

 موافحة التصحر وتدىور األراضي؛  جهود
ي دلشاكل التصحر الدول األعضاء على زيادة جهود االستثمار يف برامج التصد تشجع -3

وإزالة الغابات واجلفاف وفقدان التنوع البيولوجي وتدىور ادلراعي وغزو األنواع الغريبة وشح ادلياه، وذلك من 
أجل صون وحتسني إنتاجية األراضي وإدارهتا ادلستدامة، من خالل السياسات واالسرتاتيجيات والربامج اإلمنائية 

 تعاون مع أصحاب ادلصلحة الرئيسيني، حسب االقتضاء؛الوطنية اليت توضع بالتشاور و/أو بال
إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة تقدمي الدعم إىل اتفاقية األمم  تطلب -2

خبصوص وضع وتنفيذ األطر االسرتاتيجية الُفضلى ادلتحدة دلوافحة التصحر من أجل تيسري تبادل ادلمارسات 
هتدف إىل تعزيز إدارة سلاطر الووارث واإلدارة ادلستدامة لألراضي واستصالح األراضي ونظم اإلنذار ادلبور اليت 

 والقدرة على مواجهة اجلفاف؛
الدول األعضاء على االستثمار يف إدارة سلاطر الووارث ونظم اإلنذار ادلبور وبرامج  تشجع -4

لية على التصدي للجفاف ، حيثما كان ذلك مناسباً، من أجل مساعدة اجملتمعات احملبوات األمانش
 والفيضانات واألمراض؛

إيراد بقوة الدول األعضاء على االعرتاف بأىداف التنمية ادلستدامة ذات الصلة و  تشجع -1
للتشريعات الوطنية، مبا يف  يف السياسات واالسرتاتيجيات واخلط  الوطنية، حسب االقتضاء ووفقاً إشارات إليها 

لصاحل الرعاة والشعوب  األمن ادلعيشي واخلدمات االجتماعية وادلوارد الطبيعيةذلك األىداف ادلتعلقة بتعزيز 
 األصلية؛

بربنامج األمم ادلتحدة للبيئة التعاون مع اتفاقية موافحة التصحر وغريىا من الشركاء  هتيب -6
من أجل تعبئة ادلوارد دلساعدة الدول األعضاء ادلتضررة من التصحر، بناء على طلبها، على وضع وتنفيذ برامج 

 ؛هبذا الصدد عمل وطنية
أىداف التنمية ادلستدامة وبلوغ الدول األعضاء إىل اختاذ إجراءات من أجل حتقيق  تدعو -2

للظروف واألولويات اإلمنائية الوطنية احملددة،  غايات طوعية فيما يتعلق بالتغلب على تدىور األراضي، وفقاً 
دلؤدتر األطراف يف اتفاقية موافحة التصحر، وتشجع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،  13/2دتشيا مع ادلقرر 

 طلوب إىل البلدان يف ىذا الصدد؛تحدة األخرى، على تقدمي الدعم التقين ادلبالتعاون مع وكاالت األمم ادل
، والدول األعضاء على بناء قدرات قطاع تربية ادلاشية ومواصلة أو زيادة االستثمار في حتث -٨

مبا يف ذلك االستثمار يف ادلمارسات ادلستدامة إلدارة األراضي وحتسني النظم اإليوولوجية أو استصالحها 
تاحة إموانية الوصول إىل األسواق واالعتناء بصحة ادلاشية وتواثرىا، وتعزيز اخلدمات اإلرشادية يف رلال تربية وإ

ظ على التنوع واإلسهام يف خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري واحلفا اإلنتاجيةادلاشية، من أجل حتسني 
 البيولوجي وحتسينو؛

بتوافر ادلوارد، ويف شراكة  رىناً و  تولبيئة القيام يف إطار واليإىل برنامج األمم ادلتحدة ل تطلب -٩
مع الدول األعضاء ووكاالت وبرامج األمم ادلتحدة واجلهات ادلعنية األخرى، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع 

ت تقدمي الدعم التقين ويف التقييماادلتبع حاليًا يف ادلدين، باستوشاف ما إذا كانت ىناك ثغرات يف األسلوب 
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االقتصادية للمراعي وادلروج وحتات الرتبة وتدىور األراضي وأمن حيازة األراضي واألمن  - البيئية واالجتماعية
ادلائي يف األراضي اجلافة، مبا يف ذلك التقييمات اجلارية اليت يقوم هبا ادلنرب احلوومي الدويل للعلوم والسياسات يف 

من أجل حتسني فهم اآلثار ادلرتتبة على سبل العيش ، اإليوولوجيةرلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
 األصلية؛اخلاصة بالشعوب ادلستدامة، مع مراعاة ادلعارف والتونولوجيا احمللية و 

اذليئات احلوومية الدولية القارية واإلقليمية على دعم الربامج اإلمنائية ادلشرتكة  تشجع -12
 لرعوية اجملاورة وغريىا من اجملتمعات احمللية، سعيًا لتعميق الثقة ادلتبادلة، فضالً والعابرة للحدود لصاحل اجملتمعات ا
 عن التخفيف من حدة النزاعات؛

إىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، بالشراكة مع احلوومات وادلؤسسات العلمية  تطلب -11
 الرواب تعزيز مواصلة اجلهات ادلعنية األخرى، ووكاالت األمم ادلتحدة واجملتمع ادلدين والرعاة واجملتمعات احمللية و 

 فيما يتعلق بالرعي ادلستدام وادلراعي ادلستدامة؛م والسياسات و بني العل
باجملتمع الدويل واجلهات األخرى صاحبة ادلصلحة أن تواصل تقدمي الدعم لتنفيذ  هتيب -13

ادلبادرات الوطنية واإلقليمية والعادلية الرامية إىل موافحة التصحر وتدىور األراضي وتعزيز الرعي ادلستدام، من 
 شأن الغابات، وحتدي بون؛قبيل مبادرة السور األخضر العظيم للساحل والصحراء يف أفريقيا، وإعالن نيويورك ب

بربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلسامهة يف إذكاء الوعي العادلي بشأن الرعي وادلراعي  هتيب -12
 ادلستدامة، بالتعاون مع وكاالت األمم ادلتحدة األخرى واالتفاقيات ذات الصلة والشركاء؛

وحدة التنسيق اإلقليمي  أن ينظر يف استضافة برنامج األمم ادلتحدة للبيئةإىل  تطلب -14
 بتوافر التمويل من االتفاقية؛ ألفريقيا، من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية موافحة التصحر يف القارة األفريقية، رىناً 

أن يقدم تقريرًا إىل مجعية األمم  لربنامج األمم ادلتحدة للبيئةإىل ادلدير التنفيذي  تطلب -11
 ادلتحدة للبيئة عن التقدم احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.

 اجللسة العامة السادسة
 3216أيار/مايو  32

_________ 


